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 9 رأش ضاعت 28/4/90جلطَ ضتاد غاُذ ّ ایثارگر داًػگاٍ داهغاى با دضْر اعضای ضتاد ّ هذعْیي در رّز ضَ غٌبَ هْرر 

ؾبخ در ضالي کٌفراًص داًػگاٍ تػکیل گردیذ ّ بعذ از تالّت آیاتی از لرآى هجیذ ّ خیر همذم رییص داًػگاٍ ّ عرـ تبریک بَ 

: هٌاضبت اعیاد غعباًیَ هْضْعات ریل هْرد بررضی لرار گرفت

. ًگاٍ بَ ّضعیت خذهات دُی ّ تطِیالت پیع بیٌی غذٍ برای داًػجْیاى غاُذ ّ ایثارگر در برًاهَ پٌجن تْضعَ         - 

. تْضیذاتی در خؿْؼ تػکیل کاًْى علوی فرٌُگی ایثار کَ هتػکل از داًػجْیاى غاُذ ّ غیر غاُذ اضت         - 

: ارائَ گسارظ فعالیت ُای فرٌُگی ّ آهْزغی اًجام غذٍ در داًػگاٍ ّ بَ ّیژٍ در کاًْى علوی فرٌُگی ایثار غاهل         - 

اردّی ضیادتی تفریذی داًػجْیاى بَ اؾفِاى             -   

گردُوایی داًػجْیاى غاُذ ّ ایثارگر             -   

. (طرح اضتاد هػاّر)کالش ُای تمْیتی از طریك اضاتیذ یا داًػجْیاى هماطع باالتر             -   

 ریال بَ عٌْاى کوک ُسیٌَ ضفر یا خریذ لْازم 300000کوک هالی بَ داًػجْیاى غاُذ ّ ایثارگر بَ هیساى ُر ًفر             -   

. آهْزغی

خبر رضاًی ّ ارائَ اطالعات بَ داًػجْیاى از ضَ رّظ ًػطت جوعی اضاتیذ هػاّر با داًػجْیاى، تػکیل             -   

جلطات اًفرادی ّ ًیس از طریك پیاهک 

اعالم خبر کطب همام دّم فْتطال پطراى ّ همام ضْم ّالیبال دختراى در دّهیي الوپیاد ّرزغی داًػجْیاى غاُذ ّ          - 

. ایثارگر هٌطمَ غوال غرق

اعالم خبر راٍ یابی یکی از داًػجْیاى غاُذ ّ ایثارگر داًػگاٍ در رغتَ هفاُین لرآى هجیذ بَ هطابمات هٌطمَ ای در          - 

. هػِذ همذش ّ کطب همام دّم ّ راٍ یابی بَ هطابمات کػْری در زًجاى ّ ادراز جایگاٍ ضْم کػْری

. هراضن ضالرّز فتخ خرهػِر ّ دعْت از خاًْادٍ ُای هذترم غِذای عولیات بیت الومذش غِرضتاى داهغاى         - 

درخْاضت ُوکاری ّ هػارکت هالی داًػگاٍ ّ بٌیاد غِیذ ّ اهْر ایثارگراى بَ دلیل هػکالت بْدجَ ّ عذم تخؿیؽ          - 

. ضراًَ ُا در ضال جاری

بیاى تْضیذاتی در خؿْؼ ّضعیت ادتوالی خذهات دُی بَ داًػجْیاى، غاهل پرداخت کاهل غِریَ ُا با اّلْیت اّل ّ          - 

. ضایر هبالغ تػْیمی با اّلْیت ُای بعذی

بَ دلیل  (کَ بَ ًْعی با هذیریت ضتاد غاُذ فعالیت هی کٌذ)تأکیذ بر دفظ ضاختاری فعلی کاًْى علوی فرٌُگی ایثار          - 

. دّر هاًذى اعضای آى از فعالیت ُای ضیاضی افراطی ّ دّر غذى از اُذاف ارزغوٌذ اّلیَ

. بررضی پیگیری ُای اًجام غذٍ در خؿْؼ یادهاى غِذای داًػگاٍ         - 

.  ؾبخ با رکر ؾلْات خاتوَ یافت30/10جلطَ رأش ضاعت 

 


